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Afschaffing grofvuildagen; toezichthouders aan het woord
"Iedereen kan bijdragen aan een schone omgeving. Houd de gemeente leefbaar en betaalbaar"
Na de zomer schaft de gemeente de grofvuildagen af. Toezichthouder Rijk Imminkhuizen en Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Gert-Jan Visser leggen uit wat er verandert. Ook roepen zij op bij te dragen aan een schone omgeving.
Misschien heeft u een keer uw oude bankstel of een kapotte kastdeur aan de weg gezet? Dat kon tot nu toe. Vier keer per jaar kon
u grof afval aan de weg zetten. De vuilnismannen kieperden uw bankstel of kapotte kastdeurtje in de wagen. Ze namen zoveel
mogelijk in een keer mee. Dat lukte goed omdat uw spullen in de vuilniswagen in elkaar werden gedrukt en ‘gekraakt’. Daarna reed
de vuilniswagen door naar de verbrandingsoven... Maar dát is nu veranderd.
Recycling en ophalen op afroep
De gemeente vindt het belangrijk dat afval zoveel mogelijk wordt gerecycled. Wij zijn al een eind op weg: 72% van het afval werd
vorig jaar gescheiden en kreeg hiermee een tweede leven. Dat is heel mooi. Op de grofvuildagen leken veel mensen dat vergeten:
85% van de spullen die aan de weg werden gezet, was geschikt voor hergebruik of recycling. Toch werden deze spullen meegegeven
om te worden verbrand. Behalve dat dat zonde is van de grondstoffen, is het ook nog eens erg duur. Er wordt namelijk een hoge
belasting geheven op het verbranden van afval. Genoeg reden te stoppen met de grofvuildagen.
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Remmerden 40, 3911 TZ in Rhenen | (0317) 68 16 60

Laten we samen zorgen voor een schone en veilige
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Open: di t/m vr: 13.00-16.00 uur. Zaterdag: 09.00-13.00 uur.
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